
 

 

 

Žiadosť 

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

 

 
Meno a priezvisko dieťaťa ................................................................................ 

 

Dátum a miesto narodenia : ............................................rodné číslo................. 
 

 

Trvalé bydlisko dieťaťa :........................................   prechodné bydlisko 

Trvalé bydlisko otca       :........................................        

Trvalé bydlisko mamy   :........................................        ................................... 

 

Otec – meno a priezvisko:  Zamestnanie   Zamestnávateľ: 
 

............................................................ ................................................... ...................................................... 

 

dátum narodenia:.............................           telefón........................................ mail :............................................ 

 

Matka – meno a priezvisko: Zamestnanie   Zamestnávateľ : 
 

........................................................... ................................................... ...................................................... 

 

dátum narodenia:............................  telefón........................................ mail :............................................ 

 

Počet deti v rodine: ........................ Požadovaný výchovný jazyk:............................................................ 

 

národnosť:.........................................           Názov a číslo zdravotnej poisťovne.................................................. 

 

Záväzný dátum nástupu dieťaťa do MŠ od :........................................ 

 

Dieťa žiadam prijať na : a) celodenný pobyt /desiata, obed, olovrant/ 

                                           b) poldenný pobyt /desiata – obed, obed – olovrant/ 

                                           c) adaptačný pobyt 

                                           d) diagnostický pobyt 

 

Dieťa doteraz navštevovalo – nenavštevovalo inú MŠ /uveďte ktorú a dokedy / 

 

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

.....................................................    ........................................................ 

   dátum podania prihlášky      podpis rodičov  

 

Uvedené osobné údaje sú chránené pred zneužitím v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  



 

Vyhlásenie zákonného zástupcu 
 

 
1. Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do predškolského zariadenia osobne 

odovzdám službukonajúcej učiteľke a po ukončení výchovnej starostlivosti ho 

preberie zákonný zástupca, alebo iná poverená osoba na základe môjho 

písomného súhlasu. 

2. Zaväzujem sa, že oznámim riaditeľke predškolského zariadenia výskyt infekčnej 

choroby v rodine, alebo u dieťaťa v najbližšom období. 

3. Beriem na vedomie, že ak moje dieťa nebude navštevovať predškolské zariadenie 

dlhšie ako 14 dní po sebe nasledujúcich dní bez udania dôvodu, riaditeľka môže 

jeho dochádzku do MŠ ukončiť. 

4. Čestne vyhlasujem, že moje dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole. 

5. Zaväzujem sa, že poplatky za MŠ a stravovanie v MŠ budem uhrádzať do 10. 

dňa v mesiaci – tak, ako je to stanovené zákonom v zmysle § 28 ods.3 zákona NR 

SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v súlade so VZN mesta Michalovce č. 189/2016 zo dňa 21.6.2016. 

6. Dávame súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných 

zástupcov pre potreby školy v zmysle § 11 ods. 7 školského zákona.  

 

................................................ 

            miesto a dátum vyplnenia žiadosti                       ............................................ 
    podpis zákonného zástupcu 

 

 

Vyjadrenie  lekára o zdravotnom stave dieťaťa 
 

podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. a č. 

308/2009 Z.z. o materskej škole: 

 

*Dieťa -     je spôsobilé navštevovať materskú školu  

                   a nevyžaduje si osobitnú starostlivosť  

- nie je spôsobilé navštevovať materskú školu 

 

Údaje o povinnom očkovaní: 

 

 

 

.............................................                   .......................................... 
 dátum                                    pečiatka a podpis lekára 

*Nehodiace sa preškrtnite 

 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží 

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  

 


